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OperaOperaččnníí ststřřediskoedisko
krizovkrizovééhoho ššttáábu hl. m. Prahybu hl. m. Prahy

• Prostředkem pro řízení všech složek HMP Krizovým štábem hl. m. Prahy  je spojovací a
komunikační systém,  jehož realizace byla uskutečněna na základě usnesení rady
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 204  ze  dne 15. 2. 1994.

• Centrem  spojovacího  a  komunikačního  systému  je  Operační středisko Krizového štábu
hl. m. Prahy (OS KŠ HMP).

Výstavba OS KVýstavba OS KŠŠ HMP  byla zahHMP  byla zaháájena,jena,
obdobnobdobněě jako operajako operaččnníí ststřřediska zediska zááchrannýchchranných
slosložžek v roce 1995.ek v roce 1995.

19951995

• Hlavním úkolem tohoto střediska  je  shromažďování,  analýza a  předávání
informací potřebných pro rozhodování Krizového štábu  hl. m. Prahy.

• Toto středisko pracující v nepřetržitém provozu je servisním střediskem nejen  Krizového
štábu HMP, ale   i servisním střediskem pro všechny složky,
s  důrazem na zabezpečení informačního servisu  pro Magistrát hl. m. Prahy a hlavní
složky ( ZZS HMP,  HZS HMP,  MP HMP,  PČR - KŘP HMP ).

• Svým technickým vybavením zabezpečuje objektivní kontrolu přijatých opatření,  včetně
jejich archivace.

20102010
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Organizace aOrganizace a řříízenzeníí likvidace vznikllikvidace vznikléé
mimomimořřáádndnéé ududáálosti nebo krizovlosti nebo krizovéé situacesituace

KrizovýKrizový ššttááb hl. m. Prahyb hl. m. PrahyInformace  o MU, KSInformace  o MU, KS

OS KOS KŠŠ HMPHMP

OS ZZS HMPOS ZZS HMP OIS HZS HMPOIS HZS HMP COS MP HMPCOS MP HMP IOSIOS --KKŘŘP HMPP HMP

158158
156156

150    112150    112155155

řříízenzeníí

informaceinformace

informaceinformace
viavia

sousouččinnostinnost

informaceinformace

informaceinformace informaceinformace

informaceinformace

informaceinformace informaceinformace
řříízenzeníí řříízenzeníí řříízenzeníí řříízenzeníí

sousouččinnostinnost

DispeDispeččinkink
TSK hl. m. PrahyTSK hl. m. Prahy

DispeDispeččinkink
DP hl. m. PrahyDP hl. m. Prahy

OS IZSOS IZS
sousednsousedníího regionuho regionu

. . . .. . . .
a dala dalšíší

úúččastnastníícici
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Komunikace v krizových situacKomunikace v krizových situacíích :ch :

SmSměěrem k verem k veřřejnosti :ejnosti :
--AutonomnAutonomníí systsystéém varovm varováánníí a vyrozuma vyrozuměěnníí obyvatelstvaobyvatelstva
--BezpeBezpeččnostnnostníí portportáál hl. ml hl. měěsta Prahy (vesta Prahy (veřřejnejnáá ččáást)st)
--ZZřříízenzeníí informainformaččnníí linkylinky
--TechnickTechnickéé prostprostřředky Medky Měěstskstskéé policie hl. m. Prahypolicie hl. m. Prahy
--ÚÚřřednedníí deskadeska

Mezi orgMezi orgáány krizovny krizovééhoho řříízenzeníí::
--MMěěstský rstský ráádiový systdiový systéém (TETRA)m (TETRA)
--BezpeBezpeččnostnnostníí portportáál hl. ml hl. měěsta Prahy (nevesta Prahy (neveřřejnejnáá ččáást)st)
--PPřřednostnednostníí spojenspojeníí
--OdesOdesíílláánníí informainformaččnníích SMS zprch SMS zpráávv
--KomunikaKomunikaččnníí kruh mezi operakruh mezi operaččnníími stmi střřediskyedisky
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VyrozumVyrozuměěnníí a  varova  varováánníí obyvatelstvaobyvatelstva
hl. m. Prahyhl. m. Prahy

OS KOS KŠŠ HMPHMP

RozhlasovRozhlasovéé stanice, napstanice, napřř. :. : TeleviznTelevizníí stanicestaniceČČ T KT K

DenDenííky a veky a veččernernííkyky SirSiréényny

Tabla v prostorTabla v prostoráách metrach metra

** „„COUNTRYCOUNTRY ““ RRÁÁDIODIO
*   R*   RÁÁDIODIO „„CITYCITY““
*   R*   RÁÁDIODIO „„KISS 98 FMKISS 98 FM““
*   R*   RÁÁDIODIO „„BONTONBONTON““
*   R*   RÁÁDIODIO „„EVROPA 2EVROPA 2““
*   R*   RÁÁDIODIO „„FREKVENCE 1FREKVENCE 1““

424 ks z toho 211 ks elektronických424 ks z toho 211 ks elektronických
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BezpeBezpeččnostnnostníí portportáál hl. m. Prahyl hl. m. Prahy

• Dostupný z url:
• https://bezpečnost.praha.eu
• Obsahuje  veřejnou a neveřejnou část
Veřejná část:

• Přehled událostí
• Aktuality a plánované akce
• Co dělat když … (evakuace, povodně,
blackout…)
• Mapy
• Kamery
• Kontakty
• Dokumenty (ukrytí, chemie, první pomoc … )
• Po registraci občan dostává informace e-mailem
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Komunikace v krizových situacKomunikace v krizových situacííchch
v podmv podmíínknkáách hl. m. Prahych hl. m. Prahy

(ve(veřřejnost)ejnost)

- Zřízení informační linky
(bezpečnostní opatření, MU, KS)

- Technické prostředky  MP HMP
(zvukové zařízení na vozidlech MP HMP)

- Úřední deska
(na základě platné legislativy)
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MMěěstský rstský ráádiový systdiový systéémm
TETRATETRA

• 1 řídící pracoviště
• 21 sites
• 56 opakovačů v metru
• 5 opakovačů v tunelech
• 1 venkovní opakovač
• 14 dispečerských konsol
• 1 pracoviště dohledu

Řídící
pracoviště

Zone
Watch
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• Magistrát hl. m. Prahy:
- Krizový štáb hl. m. Prahy 105 terminálů
- Městské části 25 terminálů

• Dopravní podnik hl. m. Prahy 2663 terminálů
• Městská policie hl. m. Prahy 1183 terminálů
• Technická správa komunikací 361 terminálů
• Pražská energetika, a.s. 146 terminálů
• Správa služeb hl. m. Prahy 125 terminálů
• Ostatní 88 terminálů

UUžživatelivateléé
MMěěstskstskéého rho ráádiovdiovéého systho systéémumu
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KomunikaKomunikaččnníí kruhkruh

Komunikační okruh

MD 110 s možností IP
telefonie

(přenos pomocí
optického okruhu)

COS MPCOS MP

OS KOS KŠŠ HMPHMP

IOS PIOS PČČR KR KŘŘ HMPHMP

OS ZZS HMPOS ZZS HMP
OIS HZS HMPOIS HZS HMP

Veřejná síť

Veřejná síť

Veřejná síť

Veřejná síť

Veřejná síť
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Komunikace v krizových situacKomunikace v krizových situacííchch
v podmv podmíínknkáách hl. m. Prahych hl. m. Prahy

(mezi org(mezi orgáány Kny KŘŘ))

- Odesílání informačních SMS
(oprávnění adresáti – MU, KS, další události)

- Přednostní spojení
(na základě platné legislativy – 3 kategorie)

- Bezpečnostní portál hl. m. Prahy
(neveřejná část)
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Komunikace v krizových situacKomunikace v krizových situacííchch
v podmv podmíínknkáách hl. m. Prahych hl. m. Prahy

Děkuji za pozornost

Mgr. Petr Hanousek
vedoucí oddělení technického zabezpečení bezpečnostního systému
Magistrát hl. m. Prahy

Petr.Hanousek@praha.eu


